TECHNISCHE FICHE

SigmaOil Parquet Matt

TF-6200

TECHNISCHE FICHE
TF-6200
SigmaOil Parquet Matt
april 2010

Omschrijving
Transparante hardwaxolie voor binnen op basis van lijnolie en was.

Gebruiksdoel
Afwerking en onderhoud van parket- en plankenvloeren, meubels, trappen en deuren in nieuw of oud hout.
In het bijzonder geschikt voor toepassing op lichte houtsoorten zoals eik.

Voornaamste kenmerken
•

Water- en vuilafstotend

•

Uitstekende slijtvastheid

•

Natuurlijke afwerking

•

Nerftekening van het hout wordt geaccentueerd

Kleur en glans
•

Kleurloos (natural) en diverse hout- en decoratieve kleuren, volgens de SigmaOil-waaier

•

Mat (het aanbrengen van meerdere lagen doet de glansgraad verhogen)

De bekomen eindkleur wordt sterk beïnvloed door de gebruikte houtsoort en is tevens afhankelijk van het aantal
toegepaste lagen. Voor de beoordeling van de eindkleur bevelen wij steeds een proefvlak aan.

Basisgegevens
•

Dichtheid : ca. 0,87 g/cm³

•

Vaste stof : ca. 40 vol.%

•

Stofdroog na : 1 uur

•

Overstrijkbaar na : 6 uur

•

Belastbaar na: 7 dagen

•

Vlampunt : 45 ºC

De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V.

Rendement
Theoretisch
rendement: 25 m²/l
Praktisch
Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van
het oppervlak, houtsoort, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.

Systemen
Nieuw hout
•

Reinigen en schuren (korrel max. P120). Zorgvuldig stofvrij maken

•

Afwerken met 2 lagen (voor harde houtsoorten) en 3 lagen (voor zachte houtsoorten) SigmaOil Parquet

•

Bij gebruik van aangekleurde olie de laatste laag aanbrengen met kleurloze olie
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Onderhoud van geolied hout
•

Maandelijks: reinigen met SigmaOil Washer

•

Jaarlijks: grondig reinigen met SigmaOil Remover en vervolgens behandelen met SigmaOil Maintenance. Bij
zware belasting dient dit onderhoud minstens tweemaal per jaar uitgevoerd te worden.

•

Voor een duurzame en efficiente bescherming dienen geoliede oppervlakken regelmatig en correct onderhouden te worden!

Kaal gemaakt hout (renovatie)
•

Beschadigd of verkleurd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren (korrel max. P120). Zorgvuldig stofvrij maken

•

Intacte olielagen reinigen met SigmaOil Remover

•

Afwerken met 1-2 lagen SigmaOil Parquet

Ondergrondcondities
De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van (boen)was, schuurstof en vet. Gebruik voor grondige
reiniging SigmaOil Remover.
Houtvochtgehalte maximaal 10-12%.
Bij toepassing van SigmaOil Parquet Matt op reeds behandelde houten ondergronden dient men de compatibiliteit tussen oude en nieuwe afwerking te controleren. SigmaOil Parquet Matt is uitsluitend toepasbaar op geoliede
ondergronden, met uitzondering van houten ondergronden die voorzien zijn van een UV-verhardende Olie.

Verwerkingscondities
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging minimaal 15°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.
Goede ventilatie tijdens applicatie en droging

Instructies voor gebruik
Voor gebruik goed oproeren.
Borstel / verfrol
Verdunning : geen, is gebruiksklaar
Overtollige olie verwijderen met een doek
Machinaal (boenmachine)
Gebruik zachte pad (beige of wit)
Reiniging gereedschap
Sigma-verdunning 20-02 of white-spirit
De olie in een dunne, egale laag aanbrengen in de richting van de houtnerf en enkele minuten laten inwerken.
De overtollige olie opvegen met een katoenen doek of door middel van een boenmachine.
Bij het toepassen van aangekleurd product altijd eerst een proefvlak beoordelen op het gewenste resultaat.
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Het is niet mogelijk een geoliede vloer af te werken met blanke of dekkende (parket)lak.
Sigmaoil Parquet dient steeds in dunne lagen aangebracht te worden. Hogere laagdiktes verhogen de glansgraad
en meerdere dikke lagen kunnen filmvorming geven.

Veiligheidsmaatregelen
Reinig doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik vanwege risico op zelfontbranding van de in olie
gedrenkte materialen.
Doeken en pads kunnen ook bewaard worden in water.
Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het veiligheidsinformatieblad.

Aanvullende gegevens
SigmaOil-waaiers zijn gemaakt met 1 laag kleur en 1 natural (transparant) eindlaag.
Let op! Schuren van parket is een specialisatie: Bij bandschuurmachines - Woodboy - verschillende (minimaal 3)
oplopende korrels gebruiken - schuurrichting is belangrijk.

Houdbaarheid
In goed gesloten en originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.
PPG Coatings bvba/sprl
Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt
Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31
e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving
wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.
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